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- EU’s program for uddannelse, ungdom og idræt 
for perioden 2014 – 2020.

- Omfatter følgende sektorer: 
Dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelse
Erhvervsrettet grund- og efteruddannelse 
Videregående uddannelser 
Almen voksenuddannelse og folkeoplysning 
Ungdom 

- Budget i perioden 2014 - 2020: 14,7 mia. € 
(typisk omkring 2. mio til KA2 EUD årligt)
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Hvad er Erasmus+? 



Keyaction 2 – Strategiske partnerskaber

- Et samarbejdsprojekt på tværs af europæiske 
lande med et uddannelsesmæssigt perspektiv

- Organisationer fra forskellige lande går 
sammen om at udveksle viden eller udvikle et 
område inden for en uddannelsessektor

- Adresserer europæiske uddannelsespolitiske 
målsætninger, udfordringer og behov
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Keyaction 2 – Strategiske partnerskaber
Kravene – helt kort!

- Minumum 3 partnere fra 3 forskellige programlande

- Koordinator søger på vegne af hele partnerskabet

- Projektperioden er fra 1-3 år

- Maksimalt tilskud 450.000 euro pr. projekt

- Deltagere: Alle typer af institutioner, organisationer, der vil udvikle 
erhvervsuddannelsesområdet

- Alle typer organisationer kan ansøge – fx også virksomheder, kommuner 
og NGO’er
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2 typer strategiske partnerskaber inden for EUD
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Innovation

• Udvikling, overførelse 
og implementering af 
innovativ praksis og 
produkter. 

• Mindst 3 organisationer 
fra 3 forskellige 
programlande.

Exchange of good
practice

• Udveksling af ideer, 
praksis, metoder på 
tværs af landegrænser. 

• Mindst 3 organisationer 
fra 3 forskellige 
programlande.



Hvem kan man samarbejde med?
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Programlande

Belgien FYROM 
(Makedonien) Letland Portugal Sverige

Bulgarien Grækenland Liechtenstein Rumænien Tjekkiet

Cypern Holland Litauen Serbien Tyrkiet

Danmark Irland Luxembourg Slovakiet Tysklan
d

Estland Island Malta Slovenien Ungarn

Finland Italien Norge Spanien Østrig

Frankrig Kroatien Polen (Storbritannien)

Partnerlande (14 regioner)

Kun hvis partneren tilføjer ”essential added value” til projektet.



Senest nyt om Brexit

- Alle projekter bevilget i 2020 (og tidligere) vil kunne samarbejde med 
Storbritannien for hele varigheden af projektet.

- Det vil sige, at projekter som opnår bevilling i Danmark vil kunne sende 
deltagere til Storbritannien, være vært for britiske deltagere og 
deltage i KA2-projekter med britisk deltagelse (både som koordinator 
og som partner) for hele varigheden af projektet.

- Projekter bevilget efter 2020: Den britiske regering er åben over for 
deltagelse i de nye programmer i 2021 – 2027, som vil indgå i deres 
forhandlinger med E.U. Kommissionen i de kommende måneder.
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Uddelte midler 2014-2019, EUD, KA2

- s
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2014 2015 2016 2017 2018 2019
Uddelte m    1236087 1003407 1374149 1831642 1803612 1816043
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Uddelte midler i € (EUD) • 2014-2019: 42 projekter 
inden for EUD

• Budget i 2019 og 2020: 
Ca. 2 mio. euro

• Ansøgt beløb: 3.381.447 
euro


Ark1

				2014		2015		2016		2017		2018		2019

		Uddelte midler i € (EUD)		1236087		1003407		1374149		1831642		1803612		1816043
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Antal bevillinger 2014-2019
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2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ansøgning     31 46 28 53 60 57
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Ansøgninger - succesrate i % (EUD)
• 2019: 8 projekter ud af 14 

ansøgninger – 57% succesrate


Ark1

				2014		2015		2016		2017		2018		2019

		Ansøgning succes rate i % (EUD)		31		46		28		53		60		57
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Rammesætning – EU-prioriteter

Udpluk af de politiske prioriteter på EUD-området:

- Styrke kvaliteten af erhvervsuddannelserne

- Udvikle redskaber, der kan indgå i opkvalificeringen af lærere og 
undervisere

- Øge anvendelse af arbejdsbaseret læring i erhvervsuddannelserne

- Styrke inklusion af særligt udsatte grupper

- Udvikle innovative og digitale tilgange til undervisning

- Understøtte erhvervsuddannelsesinstitutioners internationale samarbejde 
og strategier
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Hvad er mulighederne?
- Få ny inspiration fra andre, udveksle materialer og metoder med andre 

institutioner

- Mulighed for at udvikle områder, hvor jeres organisation har udfordringer

- Få opkvalificeret underviserne

- Lave tiltag, der understøtter jeres internationale arbejde og 
mobilitetsaktiviteter

- Bidrage til udvikling af ny og spændende undervisning

- Afprøve nye ideer
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Det fremtidige Erasmus
2021-2017
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Nyt Erasmusprogram 2021 – 2027 – EUD/VET
Nye muligheder for mobilitet

• Vi forventer en international dimension
• Vi forventer et akkrediteringssystem

○ Skal reducere den rutineprægede, administrative byrde
○ Sustainable funding

• Lump sum

Nye muligheder for strategiske partnerskaber
• Lump sum
• Større fleksibilitet
• Small scale partnerships

○ Tilsvarende aktiviteter (innovation/best practice) som 
traditionelle KA2-projekter

○ Et særligt fokus på nye organisationer
○ Mindre beløb

• Coorporation partnerships
○ Tilsvarende aktiviteter (innovation/best practice) som 

traditionelle KA2-projekter
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Jannie Henneberg Jørgensen
+45 72318257
jhjo@ufm.dk
www.ufm.dk/erasmusplus
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